CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO
- Estado da Bahia-

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N"/ 2017

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma
regimental, requerer a Vossa Excelência, que se digne remeter o presente ao Esmo. Sr.
Prefeito Municipal — Dr. Luiz Barbosa de Deus, no sentido de solicitar que seja
analisado a possibilidade de um projeto de irrigação com poço artesiano no
povoado Juá.

JUSTIFICATIVA
Por ter a certeza, que neste povoado possui muita água subterrânea e terra fértil, e
sendo o povoado mais populoso do município, com 460 residências, é também o maior
produtor de alimentos diversos da área rural. E que o problema do homem do campo só
se resolve com irrigação.
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Sala das Sessões, em 16 de Fevereiro de 2017.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO
- Estado da Bahia-

Ermo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°12 2017

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma
regimental, requerer a Vossa Excelência, que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal — Dr. Luiz Barbosa de Deus, no sentido de analisar a
possibilidade da construção da pavimentação asfáltica das estradas vicinais do
trecho que interliga a cidade aos seguintes povoados: Açude, Salgadinho, Campos
Novos, Juá, Nambebé, Olho d'itgua de Paulo, Mancambira, Bonomão, Alagadiço,
Serrote, Lagoa do Rancho e Várzea. Totalizando 39 Km de linha reta.

JUSTIFICATIVA
Entende- se que é uma obra de grande importância para a cidade e seus
munícipes, onde se gasta muito com terraplanagem, resolvendo assim, esse problema
por muito tempo. Onde beneficiará uma população estimada a oito mil habitantes,
diretamente e indiretamente.

Sala das Sessões, em 16 de Fevereiro de 2017.
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